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Parisuhde ja paasto

E

duskunnassa on lähetekeskustelussa
aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tasa-arvoisuus merkitsee tässä
sitä, että myös samaa sukupuolta olevien
olisi mahdollista solmia keskenään avioliitto. Tässä asiassa ollaan liikkeellä sillä
perusajatuksella, että kaikki ihmiset olisivat lain edessä tasavertaisia ja nyt erityisesti, ettei seksuaalinen suuntaus saa
määrittää ihmisten oikeuksia. Kyseessä
on siis kehitys, joka alkoi vuodesta 1971,
kun homoseksuaaliset teot eivät ole enää
rikosoikeudellisia asioita. Parisuhteen rekisteröimistä koskeva laki astui voimaan
2002 ja nyt tämä aloite liittyy jatkona
myös tähän lakiin.
Tasavertainen avioliittolaki muuttaisi perinteisen käsityksen avioliitosta
vain naisen ja miehen välisenä liittona.
Tasa-arvoisessa avioliitossa on kyse siitä,
että kaksi aikuista ihmistä voisi sitoutua

Pääkirjoitus

elämään yhdessä koko elämänsä ajan.
Tämä on toisaalta kunnioitettava ja turvallisuutta luova lähtökohta, mutta tämä
ei ole kristillisen luomisuskon mukainen
ihmiskäsitys myöskään siinä mielessä,
että tässä ei toteudu uuden elämän syntymisen mahdollisuus.
Mikäli aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista menee läpi valtion puolella, tulee
kirkossamme päättää, vihitäänkö kirkoissamme samaa sukupuolta olevia ihmisiä
avioliittoon. Tästä tullaan käymään vilkas
keskustelu. Kristillisen näkemyksen pohjalla katsomme edelleenkin, että avioliitto
on vain naisen ja miehen välinen liitto.
Tuskin tätä kirkon perusoppia avioliitosta
ollaan muuttamassa? Kirkkomme linjauksen mukaan samaa sukupuolta olevat
parit ovat tervetulleita kirkkomme hengelliseen yhteisöön ja heillä on aivan yhtälaiset ja tasavertaiset oikeudet jäsenyy-

ja kuoleman kautta vahvistua Jumalan
pyhyydessä ja rakkaudessa. Paastonajan
tarkoituksena on myös se, että kasvaisimme entistä vastuullisempaan elämän
tapaan ja palvelisimme paremmin lähimmäisiämme. Ruokapaasto ja elämäntapojen yksinkertaistaminen voi olla avuksi
paastoon liittyvässä hengellisessä kasvussa ja kilvoituksessa. Näin paastonaika,
muista kirkkovuoden ajoista poiketen, on
meitä vahvasti ohjaamassa hengellisessä
elämässämme Kristuksen kärsimyksen ja
kuoleman mutta myös ylösnousemuksen
sanoman äärelle. Kyse on siitä, että minun
irkkovuodessa olemme laskiaisen ja elämäni ja Kristuksen
tuhkakeskiviikon kautta laskeutumas- elämä mahdollisimman
sa 40 arkipäivää kestävään paaston aikaan. paljon yhdentyisivät.
Paastonajassa kristityn tulisi katua pahoja
tekoja, yrittää täyttää entistä paremmin Jouni Riipinen
Jumalan tahtoa ja Kristuksen kärsimisen kirkkoherra

K

Viikon sana

Salainen paasto
Jeesus sanoo:
”Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin
kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat,
voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä
tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat
sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä
varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi,
siellä on myös sydämesi.”
Matt. 6

Rukous

On liu'uttu ja lau'uttu laskiaista
iloisesti ja riemullisesti.
Paastoon.
On katsottava uudella tavalla,
kysyttävä kuin ensimmäisen kerran,
olennaista, tärkeää, totuutta
kuin lapsi
avoimin silmin.

Hartaus
Kuva Eastpress/Seppo JJ Sirkka

Jerusalemin Via Dolorosa.
luvussa mm. ”Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö
näe, kuinka me kuritamme itseämme?” Näen kyllä! ... Tuollaistako
paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? ...
Toisenlaista paastoa minä odotan:
että vapautat syyttömät kahleista,
murrat leipää nälkäiselle, avaat
kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele
apua tarvitsevaa veljeäsi...”
Tuo oli tarpeen Vanhan Testamentin ajan ihmisille. Onko siinä
viestiä tähän päivään? Jumala tahtoo meiltä mielen muutosta, huo-

Kirkon kynnys
Laskiaisesta paastoon

Jumala,
lyhyen elämämme iloksi
olemme rakentaneet tavarataivaan.
Kaikki on kaupan, ihmisetkin,
kaikki petettävissä,
kaikki lahjottavissa.
Mutta merkitystä, tarkoitusta,
armollista elämää etsimme yhä,
eikä armoa löydy.
Tule, Armahtaja, köyhyyteemme,
tule kuoleman varjon maahan,
älä viivy!
Aamen.

Pääsiäisen kutsu
Juuri vietetty Laskiainen
aloittaa kirkkovuodessa 40
päivää kestävän paastonajan ja vaelluksen Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja
kuolemaa. Tällä tiellä Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalallinen rakkaus voittaa
antaessaan itsensä alttiiksi
kuolemaan asti. Paastoaika kutsuu meitä tutkimaan
myös omaa tietämme.
Paaston taustalla on Raamatun kertomus Jeesuksen
paastosta erämaassa. Alun
perin kristillisessä kirkossa
paastottiin keskiviikkoisin
ja perjantaisin ja 300-luvulta lähtien 40 päivää ennen pääsiäistä. Tämä on tapana edelleen varsinkin katolisessa ja ortodoksisessa
kirkossa. Tästä on muistona myös
luterilaisen kirkon paasto ennen
Pääsiäistä.
Paasto mielletään usein fyysiseksi luopumiseksi tai terveydelliseksi
harjoitukseksi. Jeesuksen opetuksen
mukainen paasto lienee kuitenkin
hengellistä. Mitä se voisi meille itse kullekin tarkoittaa? Jeesus opetti
meille toistemme rakastamista ja
palvelemista. Tästä puhuu myös
Jesaja, kun hän kirjoittaa oikeasta
paastosta ja sapatin vietosta Jes 58.

teen ja kirkollisiin palveluihin kuin kaikilla
muillakin on. Parin pyynnöstä pappi voi
järjestää rukoushetken heidän puolesta.
Kristillisen seurakunnan on tarjottava ja
annettava kaikille ihmisille tilaa kasvuun
ja eheytymiseen myös seksuaalisuuden ja
ihmissuhteiden alueilla.
Näitten kysymysten äärellä meiltä vaaditaan erityistä viisautta ja tahtoa kuunnella eri tavoin ajattelevia. Puhuessamme
seksuaalisuudesta Raamatussa löydämme
hyvin monia erilaisia painotuksia. Tämä
tulkintojen kirjo jakaa kristittyjä Suomessa ja koko maailmassa.

mion kääntämistä omasta
yrittämisestä ja tekemisestä
Häneen itseensä ja toisiin
ihmisiin. Meneillään oleva
paaston aika päättyy Pääsiäiseen, Jeesuksen kärsimykseen, ristinkuolemaan
ja ylösnousemukseen. Nyt
käännämme katseemme
Jeesukseen.
Vähän ennen kuolemaansa Jeesus sanoi:
”Hetki on tullut: Ihmisen
Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja
kuole, se jää vain yhdeksi
jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa
sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa
osakseen ikuisen elämän” (Joh 12:
23–25).
Näemmekö kaiken keskellä Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen meille. Hän
kutsui ihmisiä seuraamaan Häntä
ja elämään Hänen kanssaan. Tämä
on kutsu myös meille.
Käykäämme nyt Jerusalemiin ja
yhdessä paastotkaamme… (Virsi
54)

Jouni Hilke
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Tuula Törmäselle
usko Jumalaan on

Credo

iloista elämänrohkeutta
n Luokanopettaja Tuula Törmäselle kristillinen usko on merkinnyt
matkaa omaan itseen ja samalla Jumalan hyvyyteen ja suuruuteen.
Kaikkiaan Tuulalle usko merkitsee elämänrohkeutta, usko ei ole kärsimyshyvettä. Pikemminkin uskon kautta virtaa voimaa elämässä jaksamiseen ja samalla siihen punoutuu sekä täyteläinen ja runsas ilo että
kiitollisuus elämän lahjasta. Tuula on sanoittanut sitä runossaan:
Peiliin katsoessani
näen runotytön hippipaidassaan,
keveän, villin, vapaan, kapakoita kaihtavan
niittyleinikkien seassa kirmaamassa,
kiittämässä koko olemuksellaan Jumalaa
kesästä ja elämästä.

Kuin olisi tullut kotiin
Tuula Törmänen tuli mukaan seurakunnan nuorten toimintaan urheilua harrastavana lukiolaisena.
Hän kertoo aina olleensa pohtija,
jonka sisimmässä virtaavat niin
herkkyyden kuin vakavuudenkin
virrat.
- Seurakunnan piirissä ollut
nuorten joukko antoi tunteen ”kotiin tulosta”. Usko antoi turvallisuuden tunteen.
- Usko on ollut läpi elämän turvallisuuden tuova peruskallio, elämää kantava, rauhan ja tasapainon
antava tunto pelkojen keskellä,
Tuula sanoo.

”Kaikenlaiset asiat voivat
kääntyä hyväksi”
Tuula tunnustaa vieläkin ihmettelevänsä itseensä mahtuvaa pelon
määrää ja liittää sen herkkyyteensä. Pelko ei kuitenkaan ohjaa elämää, jossa arki on ollut väliin aika
ankaraakin.
- Itse kukin meistä kantaa mukanaan omaa geeni- ja kokemusperimäänsä, ne ovat kuin tatuointi
selässä, kulkevat mukana, vaikka
eivät näy.
- Jos elämässä on kipeitä asioita,
ei ole hirveämpää hengellistä väkivaltaa, kuin toisen selitys, että tuo
on sinulle hyväksi.
- Rohkaisevalta tuntuu Juliana
Norwichilaisen ajatus: ”Kaikenlaiset asiat voivat kääntyä hyväksi”,
Tuula summaa uskoaan Jumalan
johdatukseen.

Kohtuullisuutta ja keskitietä
Tuula kertoo kavahtavansa kaikenlaista fanaattisuutta elämässä,
myös hengellisissä kysymyksissä.
- Olen sellainen yhtäältä, toisaalta ja kolmannelta ihminen. Asioissa on monia eri puolia ja näin
ollen on vaikea sanoa ehdottomia
mielipiteitä.
- Kohtuullisuus ja keskitien
löytäminen on kaikessa olennaista, vaikkapa oman hyvinvoinnin
saavuttamisessa niin liikunnallisten, kulttuuristen kuin hengellisten
asioiden kautta. Ei ole vain yhtä
konstia, Tuula huomauttaa.

Rosoinen, mutta rakas kirkko
Tuula Törmäselle luterilainen kirkko on rakas kaikessa rosoisuudes-

saan ja keskeneräisyydessään, ja
huolimatta siitä, että kirkko saa
jatkuvasti kritiikkiä joka puolelta.
Tuulan mielestä kirkossa on katto
korkealla ja seinät leveällä.
- Tänne me erilaisina mahdumme kaikki. Akselilla konservatiivi
– liberaali olen enemmän siellä liberaalilla puolella, Tuula luonnehtii asennoitumistaan, vaikka tunnistaa myös konservatiivisuutensa
uskontunnustusta lausuessaan.
Tuulaa surettaa, että paikoin
pääasia tuntuu jäävän taustalle.
Syntyy vaikutelma, että kirkon
kentässä käydään jatkuvaa sanallista miekkailua yksien ja samojen kysymysten ympärillä.
- Uskon ydinasia Jumalan rakkaudesta, armollisuudesta ja hänen antamistaan hyvyyksistä tahtoo jäädä taka-alalle.
- Kaiken ”mäiskinnän” keskellä
olisi syytä välillä pysähtyä miettimään sitä mikä yhdistää ja sitä,
kuinka paljon kirkossa on hienoja
ja hyviä asioita, joilla kirkko palvelee, Tuula huomauttaa.

Kirjoittaminen on rukousta
Tuula Törmäsen tärkeä voimavara on aamuinen kymmenminuuttinen, hetki, jossa hän on hiljaa,
miettien ja rukoukseksi pukien
sarastavaa päivää. Viikonvaihteessa mietinnän kohteena on koko viikko.
- Minulle rukous on päiväkirjan kirjoittamista viikonloppuisin. Mietiskelen ja laitan paperille Jumalan edessä mitä minulle
kuuluu. Peilaan tilannettani myös
pyhäpäivän raamatunteksteihin.
Kirjoittamalla tunnen pääseväni
asioiden ytimeen. Tunnen saavani
otteen asioista, jotka ovat jääneet
esimerkiksi askarruttamaan.

Elämä on runo
Tuula julkaisi reilut parikymmentä vuotta sitten ensimmäisen
neljästä runokirjastaan nimeltään
”Sininen huone”. Lapsen syntymä oli suuri elämän muutos, joka
laittoi Tuulan sisimmässä ”runokeijun” liikkeelle.
- Se oli oman herkkyyden kanssa tutuksi tulemista. Runot vain
tulivat ja kirjoitin ne. Ne eivät olleet suoritusta, ei ollut paperisten
ruttupallojen heittelyä. En juuri
säätänyt muotoa.

- Yksi tärkeä ihminen sanoikin:
”Sinussa on luovuutta niin saakutisti.” Aiemmin se ei ollut vain
löytänyt kanavaa tulla ulos.
Tuula ei ole kirjoittanut yhtään
runoa kymmeneen vuoteen. Silti
hän näkee ja kokee kaiken runona.
- Elämä on runo, minä olen
runo, lumi on runo. Elämä ja työ
koulussa lasten kanssa on runoa.
Tuula myöntää, että joskus
myöhemminkin toki on ollut tunnetta ”runokeijun” liikahtelusta.
Silloin astuu kehiin itsekritiikki
ja laittaa riman korkealle, kun
tietää monia upeita tunnettujen
runoilijoiden runoja. Päiväkirjamietteitään Tuula ei aio koskaan
julkaista.

Iloa tavallisesta messusta
Tuula tunnustaa olevansa jossain
määrin myös vanhanaikainen.
Hän kertoo viihtyvänsä perinteisessä jumalanpalveluksessa. Uudemmissakin on oma viehätyksensä, mutta hän kokee olevansa
kotonaan messussa, jossa ei ole
erityisiä kommervenkkejä.
- Tavallinen riittää minulle. Ikiaikaiset rukoukset puhuttelevat,
niissä on jotain sellaista, josta
välittyvät uskon äänet kirkon alkuajoilta.
- Saarnoissa tykkään taustojen
avaamisesta, sellaisesta älykkäästä puheesta, jossa teologi ammentaa seurakuntalaisille teologiasta

oppimaansa. Välillä väsyneenä tippuu rattailta, mutta silloin
puhuttelee jokin yksityiskohta,
vaikkapa saarnatuolin yllä olevan
joutsenemon siipi, Tuula kertoo.

Oma opettajuus
haasteiden keskellä
Tuula Törmänen kokee alakoulun perusopetustyön kutsumuksenaan. Koulumaailman hän katsoo
olevan jatkuvien muutospaineiden kohteena. Hänen mielestään
perusopetustyöhön
kohdistuu
suuria ja osin utopistisiakin paineita. Esimerkkinä hän mainitsee
suunnitelmat opettaa koodausta
alakoululaisille ja opetussuunnitelmaan kaavaillut tarkat tuntimäärät siitä paljonko viikossa
tulee käyttää sinänsä hyviä ja tarpeellisia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita.
- Joskus tuntuu, ettei enää lähdetä liikkeelle itse asioista vaan
teknologiasta. Näissä paineissa
joutuu miettimään hirveän paljon
omaa opettajuuttaan.
- Mie ajattelen, että nykylasten
on aikanaan aikuisina pärjättävä
itsensä kanssa ja tultava toimeen
toisten kanssa. Mitä enemmän on
tiimityötä yhdessä, sitä enemmän
se asettaa vaatimuksia itsensä
tuntemiselle, tunneälylle, oman
käyttäytymisen säätelylle ja toisten huomioimiselle. Näihin on panostettava, Tuula arvioi nykykoululaisten tulevaa työmaailmaa.

Oppilas on keskiössä
Tuula kertoo muistuttavansa jatkuvasti itseään opettajantyönsä lähtökohdasta: oppilas on aina keskiössä. Siksi opettajan tehtävä on hyvin
yksinkertainen.
- Opettajan tulee pitää huolta
pienestä ihmisestä yhdessä vanhempien kanssa niin, että hän oppii
tarvittavat tiedot ja taidot, jotta hän
pärjää elämässään.
- Pienelle lapselle on annettava kokemus, että hänestä pidetään
huolta. Se on arkista välittämistä
ja lapsen katsomista rakastavin silmin, Tuula korostaa.

Aitoa ja rehellistä
vuorovaikutusta
Tuula sanoo pyytävänsä joka aamu kouluun mennessään Jumalalta
rakkautta ja kärsivällisyyttä kohdata lapset.
- Olen sama ihminen niin luokassa kuin muuallakin. Virkistyn
lasten aidosta ilosta. Joskus pyydämme anteeksi toisiltamme, niin
oppilaat kuin opettajakin, kun väsyessämme sanomme toisillemme
ikävästi.
- Sanon tuolloin lapsille, että
välillä me kaikki hölmöillemme
niin lapset kuin myös aikuiset. Se
kuuluu tähän elämään. Mutta siitä
mennään sitten taas eteenpäin.
- Tämä on rikasta elämää, runoa.
Näin viisikymppisen näkökulmasta
proosarunoa, Tuula nauraa.
KHY
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Uuden heräyksen valtakunnallinen Piispa Samuel Salmi:
kesäjuhla Rovaniemellä 2017
Seurakunnan oman äänen kuuluminen
n Lestadiolainen Uusheräys ry
järjestää liikkeen valtakunnallisen
kesäjuhlan Rovaniemen kirkonmäellä heinäkuussa 2017. Kirkkoneuvosto hyväksyi Uusheräyksen
pyynnön kokouksessaan 4.2.
Uusheräys on lestadiolaisen liikkeen suunta, joka erosi lestadiolaisen liikkeen päävirrasta (nykyisestä vanhoillislestadiolaisuudesta)
1900 -luvun alussa tapahtuneessa
lestadiolaisuuden hajaantumisessa.
Uusheräyksen piirissä arvioidaan toimivan noin 3000 ihmistä

eri puolilla maailmaa. Rovaniemen
ympäristössä liikkeellä ei ole kannatusta, mutta esimerkiksi Sodankylässä ja Kemijärvellä vaikutus
on ollut kohtalaisen vahvaa.
Järjestö tekee aktiivista lähetysyhteistyötä Suomen Lähetysseuran
kanssa, lisäksi se tukee lähetystyötä myös Ev.lut. Kansanlähetyksen
ja Medialähetys Sanansaattajien
kautta.
Liikkeen jokakesäisille juhlille
osallistuu keskimäärin 1000 henkeä.

Kauneimpien Joululaulujen
tulos nousi
n Viime joulun Kauneimmat
joululaulut -kampanjan alustava
tulos on noin 985 000 euroa, mikä on yli 40 000 euroa edellistä
vuotta korkeampi.
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätyt kolehdit tuottivat noin 750 000 euroa, muilla
tavoin joulukeräykselle annetut
lahjoitukset olivat 235 000 euroa.
Vuoden 2013 Kauneimmat joululaulut -kampanjan tuotto käy-

tetään kehitysmaiden vammaisten
lasten hyväksi tehtävään työhön.
Joululauluäänestyksessä kärkeen tuli jälleen tuttu kolmikko.
Sydämeeni joulun teen oli selvä
voittaja. Toiseksi tulleen Varpunen jouluaamuna -laulun ja
kolmannen sijan napanneen Tulkoon joulun välillä käytiin kova
kamppailu. Kärkikolmikko sai 40
prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Medialähetyspäivillä Oulussa
katse kohdistuu Lähi-itään
n Oulussa 14.–15.6. järjestettävillä Medialähetyspäivillä kuullaan,
kuinka syyrialaisnuorten radioohjelma rohkaisee sodan keskellä. Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) ja Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien kesäjuhlassa puhutaan erityisesti Lähi-idän
kristillisestä mediatyöstä. Tapahtuman teemana on ”Lähetä vahva
viesti”.
Ulkomaiset pääpuhujat ovat arabiankielistä radiotyötä tekevät Nazih ja Grace Omeish TWR:stä.
Arabiankielisestä televisiotyöstä
puhuvat David ja Marja-Liisa

Seurakuntavaalit 2014

Usko hyvän
tekemiseen

n Tämän vuoden marraskuussa
käytävät seurakuntavaaleja kampanjoidaan valtakunnallisesti hyvän tekemisellä.
Vaalien teema nostaa esille sen,
mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten (jäsentensä ja työntekijöidensä) kautta tekee. Mistä hyvän tekeminen kaikkiaan kumpuaa? Mihin
kaikkeen äänestämällä tai ehdolle
asettumalla pääsee vaikuttamaan.
Hyvät asiat ovat ihmisen kokoisia tarinoita. Kerro sinäkin oma tarinasi. Osallistu rohkeasti. Tule ja
vaikuta. Kirkko on elävä ja vahva
ihmisten yhteisö. Sinua varten.

Ezzine Studio Al Morsalista.
Medialähetyspäivät koostuu lähetysaiheisista tilaisuuksista, raamattuopetuksesta, musiikista ja
rukouksesta. Tapahtumapaikkoina
ovat Oulun tuomiokirkko ja keskustan seurakuntatalo.
Medialähetys Sanansaattajat
(Sansa) on Suomen ev. lut.
kirkon lähetysjärjestö, joka
tukee kristillistä mediatyötä
(radio- ja tv-toiminta) noin
40 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa.

turvattava rakenneratkaisuissa
n Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto tarkasteli mennyttä vuotta 2013 sekä katsoi tulevaisuuden näkymiä kirkon elämässä
Pohjois-Suomessa kokouksessaan
15.2.
Piispa Samuel Salmi pohti
puheenvuorossaan kirkon rakenteellisia muutoksia. Hän totesi,
että Uusi seurakuntayhtymä 2015
–rakennemallin muotoutumisessa
on turvattava seurakuntien paikallisen identiteetin säilyminen ja
oman äänen kuuluminen.
Lisäksi piispa Salmi liittyi piispainkokouksen linjaukseen, jonka mukaan seurakuntaneuvoston
puheenjohtajana tulee tulevaisuudessakin olla kirkkoherra.
Kirkossa tapahtuvia muutoksia
pohtiessaan piispa totesi Kirjuri

–järjestelmän sekä Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttöönoton oleva onnistuessaankin
suuria haasteita. Piispa Salmi oli
huolissaan työntekijöiden jaksamisesta nykyisessä nykytilanteessa, koska seurakunnista tulevat
viestit antavat huolestuttavan kuvan em. järjestelmien toimivuudesta.
Hiippakuntavaltuusto on 14
maallikosta ja 7 papista koostuva
luottamuselin, jonka tehtävänä on
tukea ja edistää kirkon tehtävän
toteutumista hiippakunnassa ja sen
seurakunnissa. Aloiteoikeus hiippakuntavaltuustossa on jäsenillä,
tuomiokapitulilla, hiippakunnan
seurakuntien kirkkoneuvostoilla,
yhteisillä kirkkoneuvostoilla sekä
seurakuntaneuvostoilla.

Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat
Rovaniemellä kesällä 2015
n Suomen Lähetysseura ja Rovaniemen seurakunta järjestävät
yhteistyössä Suomen vanhimman
lähetysjärjestön vuotuiset kesäjuhlat 12.-14.6.2015.

Juhlien
päätapahtumapaikkana on Lappi Areena lauantaina ja
sunnuntaina. Juhlien painopiste on
lauantaipäivässä.
Lasten ja nuorten ohjelmat toteutetaan lauantaina Santasportin
tiloissa sekä Ounasvaaran upeissa maisemissa. Kirkonmäelle on
kaavailtu mm. kanavatyöskentelyä
sekä konsertti.
Lähetysseuran kesäjuhlilla siunataan työhön uusia lähetystyöntekijöitä. Viime vuosina juhlille on
osallistunut keskimäärin 10.000
ihmistä.
Seurakunnan puolelta juhlien

Rovaniemen seurakunnan
nimikkolähetti Riikka
Gammelin työssään
Tansaniassa.

pääsihteerinä tulee toimimaan nuorisotyönohjaaja Pirita Bucht.
Juhlien valmisteluun tarvitaan

runsaasti vapaaehtoisia talkoolaisia. Asiasta tullaan tarkemmin informoimaan kevään kuluessa.

OMAISHOITAJIEN RETKI

Kulttuuritalo Korundiin 27.3. klo 12-14.
Diakoniatyö järjestää virkistyspäivän omaishoitajille.
Tutustumme Korundiin opastetulla kierroksella.
Kokoontuminen klo 12 Korundiin, Lapinkävijäntie 4,
josta lähtö oppaan mukana.
Kesto n.1 tunti, jonka jälkeen kahvittelu.
Retki on maksuton.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset perjantaihin 21.3.
mennessä diakoniatoimistoon, 016-3355236.
Puhelimen puhepostiin voi jättää myös ilmoittautumisen
mainiten oman nimen ja puhelinnumeron, ruokavalion
sekä retken nimen.
TERVETULOA !

Pääsky • 

Markku Kukkonen, Aila jäntti ja Arja Rissanen luovuttamassa diakoniatyönteköiden lahjan Riitta Pitkäselle (oik).

Riitta Pitkästä kiitettiin
Helmikammarin kehittämisestä
n Diakonissa Riitta Pitkäsen läksiäisjuhlissa Helmikammarilla oli
haikean iloinen ja välitön tunnelma torstaina 27.2. Tupa oli täynnä,
kun paikalla oli yli 50 henkeä.
Pitkänen käynnisti Helmikammarin toiminnan 2009 helmikuussa
ja työskenteli vuoden 2013 kevätkaudelle saakka kammarin vetäjänä. Nyttemmin Pitkänen on
siirtynyt Kemijärven seurakunnan
palvelukseen.
Pitkänen kertoi riemuinneensa mahdollisuudesta synnyttää
ensimmäistä ikäihmisten kohtaamispaikkaa Lapin alueella. Mallia
hän kertoi hakeneensa Tampereen
Mummonkammarista.
- Kuin olisin astunut sisälle lahjapakettiin päivittäin ja sain jän-

nityksellä odottaa, mitä hyvää Jumala tänään antaa tapahtua, Riitta
kertoo kokemuksiaan työstä Helmikammarissa.
Johtava diakoni Markku Kukkonen kiitti Pitkästä luovasta
toiminnan kehittämisestä vapaaehtoisten palvelutyön avulla. Kukkonen kertoi kuinka kammarityön
taustalla on ollut runsas rukous.
- Riitta on tehnyt arvokasta pioneerityötä Helmikamarin ilmeen ja
kokonaisuuden aikaan saamisessa.
Jo tilojen sisustuksella haluttiin
paikan olemus selkeästi esiin: risti
ja pieni alttari yhdelle seinälle.
- Ensimmäisinä aikoina Helmikammarissa oli noin 5000 kävijää,
tätä nykyä 8000, kokoontuvia ryhmiä on noin 30, Kukkonen kertoi.

Helmikammarin vapaaehtoisena toimiva Antti Lehmus vitsaili
seurakunnan kohta joutuvan miettimään lisätilojen hankintaa, kun
kammari tuntuu täyttyvän torstaipäivien hartauksissa.
- Riitta Pitkänen on arvostanut
vapaaehtoisten lahjoja ja taitoja
sekä antaa tilaa ja vapautta toimia. Hänellä on ollut myös aikaa
kuunnella toimijoiden mietteitä,
Lehmus kiitti.
- Helmikammari on esimerkki elävästä seurakunnasta. Täällä
kaikki ovat yhtä, työntekijät, vapaaehtoiset ja kävijät. Saa tulla
omana itsenä, hyväksyttynä, ilman
että tulijalta odotettaisiin jotain,
Lehmus kertoi kokemuksenaan.
KHY

Kolme neljästä suomalaisesta kuuluu kirkkoon
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuului vuoden 2013 lopussa vahvistettujen jäsentietojen mukaan
75,2 prosenttia suomalaisista. Kirkossa oli jäseniä 4 100 432.
Vuoden aikana kirkkoon liittyi
14 653 henkilöä. Kirkosta erosi 58
965 jäsentä.
”Kaikki seurakunnat ovat tulleet
mukaan uuteen jäsentietojärjestelmään vuoden 2012 lopussa. Tähän
liittyvän siirtymävaiheen vuoksi
luvuissa on mukana jonkin verran
sellaisia eroja ja liittymisiä, jotka
ovat tapahtuneet jo vuoden 2012
puolella, mikä selittää osaltaan lukujen suuruutta”, kertoo Kirkkohallituksen tilastoasiantuntija Pasi
Mäkelä.

Kasteiden suosio
säilynyt ennallaan

Vuonna 2013 syntyneistä lapsista
75,2 prosenttia kastettiin kirkon
jäseniksi. Edellisenä vuonna luku oli 75,3 prosenttia. Kirkollisia
vihkimisiä toimitettiin 12 331,

Jäsenyys tuo
mahdollisuuden vaikuttaa

mikä on 49 prosenttia kaikista
vuoden 2013 aikana solmituista
avioliitoista.
Pari-kolmekymppiset
ovat
edelleen eniten kirkkosuhdettaan
pohtiva ikäryhmä. Yli puolet (53
prosenttia) kirkosta eronneista oli
iältään 20 ja 39 vuoden välillä.
Kirkkoon liittyneistä nämä ikäryhmät kattoivat 46 prosenttia.
Eroista huolimatta myös nuorista aikuisista kuuluu kirkkoon
reilusti yli puolet. Alimmillaan
kirkon jäsenten osuus on 30–39vuotiaiden ikäluokassa, jossa
kirkon jäseniä on 65 prosenttia.
Suurimmillaan kirkkoon kuulumisprosentti on yli 80-vuotiaiden
ikäluokassa (89 prosenttia) sekä
10–19-vuotiailla (85).

”Länsimaisittain kirkon jäsenmäärä on Suomessa edelleen
hämmästyttävän korkealla tasolla”, kommentoi kirkkohallituksen
kansliapäällikkö Jukka Keskitalo
jäsentilastoja.
”Samalla tilastoista voi huomata, että kirkon jäsenyydestä
on tullut tietoinen asia, erityisesti
nuoret aikuiset liittyvät ja eroavat
vilkkaasti. Liittyessään he haluavat olla osa hengellistä yhteisöä ja
mukana tekemässä hyvää.”
Keskitalo rohkaisee kirkon jäseniä vaikuttamaan. ”Tänä vuonna
kirkon jäsenillä on tavallista suuremmat vaikutusmahdollisuudet
seurakuntavaalien vuoksi. Asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä
voi olla mukana linjaamassa kirkon tulevaa toimintaa.”
Tiedot perustuvat kirkon vahvistettuihin jäsentilastoihin sekä Tilastokeskuksen väestöä koskeviin
ennakkotietoihin. (KT)

Luojan luoma liikkuu ja maalaa
rukouksensa.

Rukouspäivä Hillakirkolla, Hillapolku 9,
26.4. klo 12-16.
"Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin -ettekö
huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden
keskelle." Jes. 43: 19.
Syvennämme rukouselämäämme ja hiljennymme
Jumalan läsnäoloon. Tutkimme Isä Meidän -rukousta
oman liikkeen kautta ja mietiskelemme Jesajan tekstiä
rukousmaalauksena.
Voit osallistua vain toiseen tai molempiin osioihin.
Liikekielinen rukous alkaa klo 12 ja rukousmaalaus
klo 14.30. Näiden välissä teehetki.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
merita.orell-kiviniemi@evl.fi 040-7301965
tai tellemalmiola@luukku.com

Koko perheelle sopiva

PÄÄSIÄISVAELLUS
Palmusunnuntaina 13.4.
seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 G.
Pysähdyspaikoilla
roolihenkilöt kertovat
Jeesuksen elämästä ja
pääsiäistapahtumista.
Opastetut kierrokset
lähtevät puolen tunnin
välein klo 12.30, klo 13,
klo 13.30, klo 14 ja
klo 14.30.
Vuoroa voi odottaa Lähetystyön Basaarissa,
jossa on kahvio ja myyjäiset.
TERVETULOA !
Rovaniemen seurakunnan lapsityö

Pääsiäisvaelluksiin kutsutaan roolihenkilöitä ja lavastajia
Pääsiäisvaellus järjestetään Ounasrinteen kappelilla 7.8.4. ja seurakuntakodilla, Rauhankatu 70 G, palmusunnuntaista kiirastorstaihin 13.-17.4. Mukaan kutsutaan
sekä vanhoja että uusia roolihenkilöitä
ja lavastajia.
Vaelluksen käsikirjoitus pohjautuu Raamatun kertomuksiin. Se kertoo Jeesuksen elämästä keskittyen pääsiäisajan tapahtumiin. Tarjolla on lyhyitä, helposti opittavia
rooleja. Mukana voi olla niin monessa esityksessä kuin
ehtii. Roolihenkilöille ja lavastajille tarjotaan ruoka.
Vaelluskierros kestää 20 – 30 min. Arkipäivien ajat
on varattu päiväkotien ja koulujen ryhmille. Pääsiäisvaellus on yleisölle avoinna seurakuntakodilla su 13.4.
klo 12.30 -15.

Ensimmäinen tapaaminen ke 26.3. klo 18-20
seurakuntakodin yläsali, Rauhankatu 70 G.
Ounasrinteen kappeli 7.-8.4.
Lavastaminen pe 4.4. klo 12-16 ja su 6.4. klo 17-19.
Kenraaliharjoitus su 6.4. klo 19-20.
Roolihenkilöitä tarvitaan ma ja ti 7.-8.4. klo 9 – 15.
Seurakuntakoti 13.-17.4.
Kenraaliharjoitus la 12.4. klo 14-16, seurakuntakodin yläsali.
Lavastaminen To 10.4. klo 12-16. Pe 11.4. klo 12-16.
Purkaminen To 17.4. klo 12- 16.
Roolihenkilöitä tarvitaan
Su 13.4. klo 12.30-15.
Ma-ke 14.-16.4. klo 8.30-11 ja klo 12-15. To 17.4. klo 8.30 – 11.

Yhteinen kiitosateria
työtehtävissä toimineille ti 22.4. klo 18
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Tehtäviin ilmoittautuminen
seija.luomaranta@evl.fi, 040-7317987.

Kuusi askelta paastonajassa

Tuhkakeskiviikko aloittaa paaston j
n Paastonaika alkaa laskiaisen jälkeisestä kes-

kiviikosta, tuhkakeskiviikosta, joka on saanut nimensä paastoon liittyneestä tuhkan sirottelemisesta
pään päälle. Se oli katumuksen ja parannuksen vertauskuva. Nykyään tuhkakeskiviikon hartauksissa
voidaan piirtää tuhkalla ristinmerkki osallistujan
otsaan.
Tuhkakeskiviikkona tunnustamme, että olemme
syyllisiä Kristuksen kärsimykseen. Kadumme ja
pyydämme anteeksi syntejämme luottaen hänen sovituskuolemaansa. Pyydämme myös voimaa antaa
anteeksi lähimmäisillemme.
Tuhkakeskiviikkoa seuraa viisi paastonajan sunnuntaita, joissa jokaisella on oma teemansa.

1. paastonajan sunnuntai (Invocavit)
Jeesus, kiusausten voittaja
Päivän latinankielinen nimi invocavit (= hän huutaa
minua) tulee sunnuntain psalmista (Ps. 91: 15).
Sunnuntain keskeinen aihe on kertomus Jeesuksen kiusaamisesta autiomaassa. Häntä houkuteltiin
pettämään kutsumuksensa, mutta hän voitti kiusaukset. Kiusaaja ei jätä rauhaan ketään nykypäivänkään ihmistä, mutta apumme on Kristus, kiusausten
voittaja.
Liturginen väri: violetti tai sininen

2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere)
Rukous ja usko
Nimitys reminiscere (= muista minua) tulee päivän
psalmista (Ps. 25: 6). Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan myös parantamalla sairaita ja antamalla
synnit anteeksi. Tähän toimintaan liittyivät rukous
ja usko.
Liturginen väri: violetti tai sininen

3. paastonajan sunnuntai (Oculi)
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Nimitys oculi (= minun silmäni) on saatu päivän
psalmista (Ps. 25: 15).
Kertomukset pahojen henkien ulosajamisesta liittyvät erityisesti kolmanteen paastonajan sunnuntaihin. Pääsiäistä edeltävä aika oli vanhalla ajalla kasteelle valmistautumisen aikaa. Kastetoimitukseen
taas sisältyi useita eksorsismeja eli pahan hengen
ulosajamisia. Aihepiiriltään tämä sunnuntai liittyy
ensimmäiseen paastonajan sunnuntaihin. Se panee
ihmisen miettimään, kenen puolella hän on.
Liturginen väri: violetti tai sininen

4. paastonajan sunnuntai (Laetare)
Elämän leipä
Pyhäpäivän latinankielinen nimi laetare (= iloitkaa)
on saatu Jesajan kirjasta (66: 10). Se ilmaisee, että
tämä sunnuntai on eräänlainen levähdyspaikka, virvoittava keidas paastonajan erämaavaelluksella.
Pyhää on sanottu puolipaastosunnuntaiksi, sillä
se sijaitsee keskellä paastonaikaa. Toinen nimitys
on leipäsunnuntai, koska päivän tekstit puhuvat viidentuhannen ruokkimisesta ja ihmisten tarvitsemasta hengellisestä ravinnosta. Jeesus itse on elämän
leipä. Hän jakaa lahjojaan meille ja opettaa meitä
jakamaan omastamme tarvitseville. Sisällöltään tämä sunnuntai sivuaa kiirastorstain aihepiiriä.
Liturginen väri: violetti tai sininen

5. paastonajan sunnuntai (Judica)
Kärsimyksen sunnuntai
Nimitys judica (= hanki minulle oikeutta) on päivän
psalmista (Ps. 43: 1).
Tästä sunnuntaista alkaa hiljaisen viikon loppuun
ulottuva ns. syvä paastonaika. Siksi päivää on sanottu kärsimyksen sunnuntaiksi (dominica passionis). Jeesuksen aikalaiset eivät ymmärtäneet hänen
olemustaan ja tehtäväänsä, mutta ”kivestä, jonka
rakentajat hylkäsivät”, oli tuleva kivi, jolle Jumalan seurakunta rakentuu. Jeesus on uuden liiton
välittäjä. Hän on kuollut kootakseen yhteen kaikki
hajallaan olevat Jumalan lapset.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Lähde: Evankeliumikirja

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
vaatii tekoja - ryhdy Ekopaastoon!
n ”Ilmastonmuutoksen hillitse-

minen vaatii tekoja. Valinnat maapallon, köyhien ja lastemme hyväksi eivät
tarkoita ilotonta ja ankeaa elämää, vaan
pyrkimystä kohtuuteen ja riittävyyteen.
Me vauraimpien maiden asukkaat olemme avainasemassa.
Vaikka olemme pieni valtio, esimerkkimme voi rohkaista globaalisti uudenlaiseen asenteeseen ja toimintaan. Jos
rikkaat maat eivät ole valmiita tekoihin,
on hyödytöntä odottaa niitä köyhiltä
kansoilta. Se on paitsi epäoikeudenmukaista myös turhaa.”

Tällä julkilausumalla Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus ja Suomen Ekumeeninen
Neuvosto käynnistivät vuoden 2014 Ekopaasto-kampanjan, joka kannustaa päättäjiä, yrityksiä ja kansalaisia jatkamaan
yhteisvoimin ilmastotalkoita.
”Ekopaaston pienillä teoilla haastetaan
kirkkoja, valtioita, talouselämää ja kaikkia toimijoita sekä koko kulttuuria ei
vain parannukseen ja oikeudenmukaisen
vastuun kantamiseen, vaan myös yhteisen osallisuuden tunnustamiseen. Meistä
ja meidän elämänmuodostamme on ky-

symys. Rohkeus ja muutos edellyttävät
nöyryyttä ”, arkkipiispa Kari Mäkinen
tähdentää.
”Viime kädessä kysymys on toivosta,
joka on arkista. Toivo on arjen jatkamista, rakentamista, työntekoa ja lepäämistä. Jos nämä lakkaavat, toivo ja
elämänusko ovat kadonneet. Siksi arjen jatkumisesta ja pienistä asioista on
pidettävä kiinni. Ekopaasto kannustaa
pieniin tekoihin, jotka vahvistavat toivoa. Pienet teot ovat ihmisen kokoisia
ja luovat luottamusta elämään ja huomiseen”, arkkipiispa sanoo. (KT)

Ekopaasto -kampanja käynnistyy

5.3. uusin julkkiskasvoin

n Seitsemän viikkoa kestävä Eko- Kampanjasivuilla ekopaasto.fi
paasto-kampanja toteutetaan kolmatta viikoittain ekoteko
kertaa. Paastonaika alkaa tuhkakeskiviikkona 5.3. ja päättyy pääsiäisenä 19.4.
Ekopaasto kannustaa ihmisiä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja löytämään hiljentymisen ja kohtuullisuuden
merkityksen omassa arjessa.
Ympäristötalkoisiin kannustavat tänä
vuonna juontaja Anne Kukkohovi, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Satu
Taiveaho sekä Facebookissa omalle keskoslapselleen 875 g -sivuston perustanut
Tomi Takamaa.

Ekopaaston aikana kampanjasivuilla julkaistaan joka viikko Viikon ekoteko. Ensimmäisenä esitellään ekokoti, joka saa
energiansa tuulesta, auringosta, maasta
ja puusta, ja jossa syödään valtaosin
itsekasvatettua lähiruokaa.

Kuluttajien valinnoilla on väliä
Suomen hiilijalanjäljestä lähes 70 prosenttia syntyy yksityisestä kulutuksesta:

liikkumisesta, ruuasta, asumisesta sekä
tavaroiden ja palveluiden ostamisesta.
Ekopaastoaja voi vaikkapa vaihtaa yksityisautoilun julkisiin kulkuneuvoihin,
rajoittaa lämpimän veden käyttöä tai
siirtyä kasvispainotteisempaan ruokavalioon. Tai ehkä vain hiljentyä ja antaa
enemmän aikaa läheisilleen. Lisää paastovinkkejä kampanjan sivuilla.
Ekopaasto löytyy myös Facebookista
facebook.com/ekopaasto ja Twitteristä
#ekopaasto. (KT)

ja katumuksen ajan kirkon elämässä
Eastpress / Seppo JJ Sirkka

Kristillinen paasto on

enemmän kuin painontarkkailua

n Kristillisessä

paastossa
ei tähdätä sallittuja ruokalajeja
syömällä ja kiellettyjä välttämällä
tapahtuvaan painonpudotukseen.
Painontarkkailua tärkeämpää on
saavuttaa hiljaisen mietiskelyn
mahdollistava mieliala.
Tuhkakeskiviikosta pääsiäispäivään kestävä suuri paasto on
valmistautumista kristikunnan
suurimpaan juhlaan, pääsiäiseen.
Luterilaisessa kirkossa pääsiäistä edeltävä paasto on kirkkovuoden ainoa käytössä oleva
paasto, katolisissa ja ortodoksisissa kirkoissa paastotaan myös
muun muassa ennen joulua.
Pääsiäistä edeltävä paasto on
seitsemän viikon eli 40 arkipäivän pituinen. Sillä on esikuvansa
Raamatussa, jossa kerrotaan Jeesuksen paastonneen autiomaassa
40 päivää. Kristillisissä kirkoissa
paastoa tiedetään vietetyn 600luvulta alkaen.

Laskiaisrieha pohjoisen karnevaalit
Laskiaistiistain riehakkaat mäenlaskut ovat pohjoinen versio eteläisemmissä maissa ennen paastoa vietettävistä karnevaaleista.
Laskiaistiistaina laskeudutaan
alkavaan paastoon. Tästä tiistai

Toisenlainen paasto
Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne,
te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne.
•••
Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan?
Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko,
pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa?
•••
Toisenlaista paastoa minä odotan:
että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat
ja vapautat sorretut,
että murskaat kaikki ikeet,
murrat leipää nälkäiselle,
avaat kotisi kodittomalle,
vaatetat alastoman, kun hänet näet,
etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.
Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi
ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen.
•••
Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä,
kun huudat apua, hän sanoo:
”Tässä minä olen.”
(Jesaja 58)

on saanut nimensä. Nimi ei juonnu mäenlaskusta, johon se usein
yhdistetään.
Laskiaistiistaina syötävä hernekeitto edustaa vahvaa liharuokaa, josta paaston aikana kieltäydytään. Vahvaa ruokaa edustavat
myös laskiaistiistaina syötävät
kermatäytteiset laskiaispullat.

lun violettina, katumusta kuvaavana värinä. Jumalanpalveluksista jätetään paastonaikana pois
kiitossävyiset virret ja liturgian
osat, kuten Halleluja-vuoroylistys.

Tuhkakeskiviikkona
paasto alkaa

Kristillinen paasto tähtää hiljaisuuteen ja mietiskelyyn. Liharuoista, mukavuuksista ja nautinnoista luopumisen tavoitteena
on hiljentyä Jumalan edessä ja
tarkistaa omien elämänarvojen
järjestystä.
Mukavuudenhaluinen, yltäkylläinen elämä on usein käytännössä ristiriidassa lähimmäisenrakkauden toteuttamisen kanssa.
Oleellisempaa kuin nautinnoista luopuminen on kristillisessä
paastossa lähimmäisrakkauden
toteuttaminen käytännössä.
Luterilaisissa kirkoissa korostetaan paaston vapaaehtoisuutta.
Kysymys ei ole suoritusluonteisesta, pakonomaisesta ruokalajeista ja erilaisista nautinnoista
luopumisesta. Tavoitteena on
luopumisella vapautuvan tilan
antamisesta jollekin muulle, elämässä oleellisemmalle asialle,
jota mietiskelyllä ja rukouksella
etsitään. (KT)

Laskiaistiistain riehakkaat tunnelmat vaihtuvat sitä seuraavana
keskiviikkona katumusväritteisiin mielialoihin. Paaston aloittava keskiviikko saanut tuhkakeskiviikko-nimensä kuvaamaan
katumusta.
Keskiajalla tuhkan sirottelu
pään päälle, säkkivaatteissa ja
avojaloin kulkeminen olivat katumuksen ulkonaisia merkkejä.
Keskiaikainen katumustraditio
on esikuvana luterilaisessa kirkossa viime vuosina yleistyneille tuhkamessuille. Niin sanotut
tuhkamessut ovat vaatimattomia
jumalanpalveluksia, joissa katumus ja synnintunnustus ovat
korostetusti esillä. Tuhkakeskiviikko käynnistää seurakunnissa
pääsiäisajan vieton.
Kirkoissa paastonaika näkyy
kirkkotekstiilien ja alttariverhoi-

Painontarkkailusta
parannukseen

Paaston
hengellinen
ulottuvuus

n Mitä on ”hengellinen paasto”? Paaston aikana ei toki pidättäydytä hengellisistä asioista, vaan
suorastaan ahmitaan niitä! Mitä on
hengellisyys, jos ei elämän eheyden etsimistä?
Kristillinen hengellisyys on tilan
antamista Pyhälle Hengelle toimia.
Pyhä Henki on läsnä kaikkialla,
Hän täyttää ja muuttaa kaiken,
myös arkisen ja fyysisen elämän.
Paasto merkitsee elämän rauhoittamista ja hiljentämistä niin,
että rukoukselle jää enemmän aikaa kuin muulloin. Paaston yksinkertaisen elämäntavan tarkoitus on
auttaa keskittymään olennaiseen ja
säästää voimavaroja lähimmäisen
hyväksi. Vuorisaarnassa Vapahtaja opettaa, että paasto, rukous ja
lähimmäisen auttaminen kuuluvat
yhteen. Hän myös kehottaa paastoamaan salassa, niin että vain Jumala näkee kilvoituksemme.
Elpyvä kristillinen paasto haastaa etsimään eheyttä elämäntapaan.
Hengellinen paasto ei koskaan voi
olla irrallaan arkielämästä, siitä
mitä syön ja juon, kuinka teen
työni ja miten elän ihmiskunnan ja
luomakunnan jäsenenä.
Isä Heikki Huttunen
Suomen ekumeenisen
neuvoston pääsihteeri

Paastoon uskontojen
yhteistä perinnettä
n Uskontojen piirissä on

paastottu kautta aikojen.
Usein se on osa uskonnonharjoitusta surussa ja tuskassa, rakkauden ja nöyrtymyksen osoittamisessa sekä
valmistautumisessa tärkeisiin
rituaaleihin.
Paasto mainitaan Koraanissa, Upanishadeissa, ja
Raamatussa niin Vanhassa
kuin Uudessa testamentissa.

Paasto eri uskonnoissa
Hindulaisuudessa paastotaan
jokaisen Kuun puolijakson
yhdentenätoista
päivänä.
Paaston aikana ei nautita
ruokaa eikä juomaa ja paasto
alkaa edellisen päivän auringonlaskusta seuraavan päivän auringonnousuun.
Buddhalaisuudessa ei ole
varsinaista paastoa.
Muslimit pyrkivät paastolla (esimerkiksi Ramadanissa) lähemmäksi Jumalaa luopumalla ruoasta, juomasta ja
seksistä. Pidättäytyminen tuo

ilmi muslimin vakaan omistautumisen Jumalalle.
Muslimit katsovat, että
paastoaminen auttaa kehittämään hyvää käytöstä, kun
pidättäydytään valheellisista
sanoista ja teoista, sopimattomista puheista, riitelystä
ja tappelusta. Paasto opettaa
myös veljeyttä ja solidaarisuutta, kun paastotessa koetaan, miltä nälässä ja puutteessa elävästä tuntuu.
Juutalaiset paastoavat seitsemänä juutalaisen kalenterin päivänä. Jom Kippur (sovituspäivä) juutalaisuuden
pyhin päivä, on yksi tärkeimmistä paastopäivistä.

Paasto kristinuskon piirissä
Alun perin kristillisessä kirkossa paastottiin keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä
300-luvulta lähtien 40 päivää ennen pääsiäistä, mikä
on edelleen tapana varsinkin
katolisessa ja ortodoksisessa
kirkossa. Myös luterilaises-

sa perinteessä ko. aikaa pidetään paastonaikana (viisi
paastonajan sunnuntaita) joskaan sille ei ole konkreettisia
ohjeita muutoin kuin kirkon
liturgiseen käytäntöön. Jotkut kristilliset suuntaukset
eivät harjoita paastoa, koska
pitävät sitä ulkoisena.
Ortodoksinen kirkko
Ortodoksisessa
kirkossa
paasto merkitsee pidättäytymistä tietyistä ruoista ja
myös toisten ihmisten loukkaamisesta sanoin ja teoin.
Se merkitsee myös erottautumista sellaisista tottumuksista tai taipumuksista, jotka
erottavat ihmisen Jumalasta. Paaston harjoitus tähtää
henkiseen kasvuun, pyrkimyksenä saavuttaa Jumalan
kaltaisuus. Paastoa käytetään
myös
valmistauduttaessa
suureen kirkolliseen juhlaan.
Katolinen kirkko
Katolisille paasto tarkoittaa
päiviä, jolloin uskovaisen
on vähennettävä päivittäinen

syömisensä yhteen täyteen
ateriaan ja kahteen pieneen
ateriaan erotuksena abstinenssista, joka tarkoittaa lihasta kieltäytymistä perjantaisin erityisesti pääsiäisen
edellä.
Protestantismi
Uskonpuhdistajat arvostelivat paastoa ulkoisena toimintana, jolla ei voinut saavuttaa
pelastusta, eivätkä eurooppalaiset protestantit usein vietä
paastoa ainakaan uskonnollisista syistä.

Moderneja paastotrendejä
Paastoaminen terveyssyistä
on kasvava suuntaus, vaikka toisaalta paaston lääketieteelliset hyödyt ja haitat
tunnetaan huonosti. Paastoa
perustellaan usein sen positiivisilla vaikutuksilla suoliston toimintaan. Joillekin
ihmisille paasto on osa painonhallintaa ja samalla pyrkimystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
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Matleena
Muotkavaara
tekijä tykkää nuorisotyöstä
 • Pääsky

P

iakkoin yhteisöpedagogiksi valmistuva Matleena
Muotkavaara
päätti,
odottaessaan
opinnäytetyönsä arvioinnin valmistumista, hypätä nuorisotyöntekijän sijaiseksi Ounasvaaran
seurakuntapiiriin. Vajaa kolme
kuukautta on kohta takana, ainakin toiset kolme vielä edessä.
Muotkavaaran mielestä sijaisuus
on ollut helppo ottaa vastaa kun
seurakunta, ihmiset ja paikat ovat
ennestään tuttuja.
- Työtehtävät ovat ihania. Lempparityötä ovat leirit ja Feat Jumpe
-rukousvälkät Ounasvaaran yläasteella. Ounasvaaran piiri ja koko
muukin työyhteisö on ollut hyvin
lämminhenkinen ja vastaanottavainen, Matleena kehuu.

vät tulivat tutuksi yli kymmenellä
leirillä. Leirien myötä Matleenalle
syntyi monia hyviä ja tärkeitä ystävyyssuhteita.
- Norkku (Norvajären leirikeskus) on minulle lähes toinen koti.
Leiripirtin tunnelmaa ja tuoksua ei
korvaa mikään ja Norkun sämpylöitä kaipailen omaankin aamupalapöytään.
- Tutut laulut soivat päässäni
harva se päivä ja hauskoja sketsejä ja leikkejä on mukava muistella. Onneksi pääsen taas pitkän
tauon jälkeen Norkulle nauttimaan leirielämästä, Matleena
kertoo innostuneena.

Valokuvaus ja graafinen ala
innostaa
Matleena harrastaa valokuvausta, hänen kuviaan on ollut
Pääskyssä kuin myös nuorisotyön julisteissa. Matleena on
myös taitava tekemään julisteita, mainoksia ja erilaisia
graafisia juttuja.
- Näitä taitojani haluan ja
pyrin käyttämään työssäni
paljon. Että jos tapahtumiin
halutaan mainoksia, niin
mie voin tehä, Matleena
lupaa hymyillen. Toinen
harrastus, neulontatyö on

Norkku oli kuin toinen koti
Matleena muistelee osallistumistaan
nuorten toimintaan mahtavaksi ajaksi,
siksi hän haluaa innostaa nuoria lähtemään rohkeasti mukaan seurakunnan
toimintaan, leireille ja kaikkeen muuhunkin.
Matleena kertoo tykänneensä yhdessäolosta nuortenilloissa, messuissa
ja leireillä. Isoskoulutus kiinnosti, sen
myötä rippilerien isosen työ, avustajana toimiminen sekä yövalvojan tehtä-

Yläkemijoen nuorisotyön tapahtumia
Kymppisynttärit
tänä vuonna 10 v täyttäville la 15.3. klo 12 Aapakirkolla.

Norvajärven leirikeskuksessa

ISÄ–
LAPSILEIRI

Kevään perhekerhot
13.3 10-13 retki Vanttausjärven Kuhinaan, keittolounas
yhteisvastuun hyväksi. Pulkat ja kelkat mukaan.Omat
kyydit. Tervetuloa ulkoilemaan ja tapaamaan muitakin
lapsiperheitä.
27.3. 10-11.30 Vantus.
10.4. 10-11.30 Vantus.
24.4 10-11.30 Vantus.
15.5 Kevätretki.

23.-25.5.

Vantuksella tapahtuu
mukana Mari:
ke 19.3. klo 15 Tehdään koruja.
ke 9.4. klo 17 Nuorten musailta, nuorten bändejä.
ke 16.4. klo 15 Pääsiäisaskartelua.
ke 23.4. klo 15 Tehdään kortteja.

Leiri alkaa pe 23.5. klo 18 ja päättyy
su 25.5. klo 12.

Opiskelijatyö

OMA, Olet Minulle Arvokas –illat

Leiri on kymmenes
Norvajärvellä järjestettävä
Isä-lapsileiri.
Ohjelmassa ulkoilua, askartelua,
keskustelua, hiljentymistä, saunomista, laulua
ja leikkiä. Luvassa myös Talent-show.

Leirin hinta aikuisilta 35€, lapsilta 20€
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi)
Ilmoittautumiset netissä 1.3. alkaen osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi
Matkat omilla kyydeillä.

lauantaisin klo 17-19 seurakuntakodilla.
Kevään päivämäärät:
15.3., 22.3., 5.4., 26.4., 3.5. ja 17.5.

Illassa musiikkia, alustuksia, vierailijoita, yhdessäoloa,
rukousta ja iltapalaa. Ilta on avoin kaikille,
lapsille omaa ohjelmaa.
OMA-illassa 5.4. mukana Medialähetystyö
Sanansaattajien työntekijä Arja Savuoja.
Tule kuulemaan, miten Sana leviää median kautta
alueille, jonne ei voida lähettää työntekijöitä ja mitkä
ovat sen vaikutukset syrjittyjen ihmisten elämässä.
Arja mukana myös Pyhissä meiningeissä 6.4. klo 15
Ounasrinteen kappelilla.

Lisätietoja Mira Uimaniemi, 040-6538415.

hyvää oheistoimintaa kokouksiin ja palavereihin, Matleena nauraa.

Opinnäytetyönä Voimapakka
Yhteisöpedagogiikan
opinnäytetyönään
Matleena valmisti valokuvistaan kuvakortit, Voimapakan, joksi hän nimittää tuotettaan. Hänellä on aikomus tehdä siitä myös
myyntituote.
Matleena avaa kuvakorttimenetelmää.
- Kuvat levitetään tilaan joko lattialle
tai pöydälle ja osallistujia pyydetään katselemaan niitä ja valitsemaan mieleisensä
esitetyn ohjeen perusteella. Ohje voi olla
esimerkiksi: ”ota sellainen kortti, joka kuvaa miltä sinusta nyt tuntuu” tai ”ota kortti, joka kuvastaa mielestäsi onnellisuutta”.
Sitten jokainen valitsee kuvan ja kertoo
siitä muille.
- Pian Rovaniemen seurakunnan nuorisotyöllä on käytössään yksi Voimapakka.
Varmaan voimme sitä muuallekin lainata!,
Matleena lupaa.

Kakkua tarjolla 21.3.
Matleenan ammattiin valmistumisen juhlapäivä on reilun parin viikon päästä 21.3.,
jolloin hän saa yhteisöpedagogin tutkintotodistuksen.
- Tervetuloa silloin nuorten iltaan kello
18 kirkon kryptaan syömään kakkua, Matleena vinkkaa.
KHY

PerhePyhä
lapsiperheille
Korkalovaarassa
PerhePyhä kappelilla
perhemessu,
askartelua,
maalauspaja, tarjoilu,
Palmusunnuntaina
13.4. klo 13-15
Rukoussunnuntaina
25.5. klo 13-15
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LASTEN
KESÄKERHOTOIMINTA
2.-19.6. 2014

YHTEISVASTUUN HYVÄKSI KIRKKOKAHVIT
6.4. klo 13 alkavan messun jälkeen
Korkalovaaran kappelin juhlasalissa.
Tarjolla myös Yhteisvastuutuotteita
TERVETULOA !
Järjestää Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta

KOULULAISTEN KERHOT
Maanantaista perjantaihin klo 9-14.
Lapset 7-10-vuotta.
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria, hinta 20€ viikko
(vko 25 10€).
AAPAKIRKKO, Aapatie 6.
ALAKORKALO, Niskanperänkuja 13 C 11.
KOSKENKYLÄ, Eliisantie 3 D 10.
NIVAVAARA, Asematie 1.
OUNASRINNE, Saaruantie 3.
LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
Pohjolankatu 23.
KESÄKERHOT
SINETÄN KESÄKERHO ma-pe 2.- 13.6. klo 10-14
kappelilla 4-12-vuotiaille lapsille.
10€ viikko, sisältää välipalan.
RAUTIOSAAREN KESÄKERHO ma-pe 2.- 6.6. klo 1014 Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran majalla
4-12-vuotiaille lapsille. 10€ viikko, sisältää välipalan.
Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella
www.rovaniemenseurakunta.fi
1.3.-30.4.
SEURAAVISSA TOIMIPAIKOISSA JATKUVAT
PÄIVÄKERHOT ja PERHEKERHOT
19.6. saakka työjärjestysten mukaan.
AAPAKIRKKO, Aapatie 6.
SEURAKUNTAKOTI, Rauhankatu 70.
KORKALOVAARA, Vaaralammentie 3.
OUNASRINNE, Saaruantie 3.
VENNIVAARA, Kevätportti 2.

Pe 21.3. klo 19 Muurolan kappelissa

konsertti Yhteisvastuun hyväksi.
Rautiosaaren lapsikuoro, Aikuiskvartetti,
soitinmusiikkia. Kahvit klo 18.30.
Vapaa pääsy, kolehti.

Lähellä Sinua –tapahtuman
teemana enkelit 3.-5.10.
n Tämän vuoden Lähellä Sinua
–tapahtuma kutsuu väkeä kirkonmäelle mikkelinpäivän viikonvaihteessa 3.-5.10. Tapahtuma on kuukautta myöhemmin kuin kahdella
aiemmalla kerralla.
Tässä
vaiheessa täysin alustavien
suunnitelmien mukaan
tapahtuma nostaa esille
enkeli-teemaa.
Viikonvaihteeseen
sijoittuu useampi tapahtuma.
Perjantaina tarjotaan ruokaa
soppatykillä Lordin aukealla.
Lauantai-iltapäivänä lapsia
kutsutaan musiikkityöpajaan. Lisäksi on
suunnitteilla voimaan-

nuttavan valokuvauksen, draaman,
rukoustanssin sekä kädentaitojen
työpajat. Lähetyskahvila palvelee
pajojen ajan. Lauantai-iltana järjestetään GRR eli Gospel Rock
Roi.
Sunnuntaina perhemessun jälkeen tavataan
tuttuja ja tuntemattomia
kirkkokahveilla
kera
paistettujen vohveleiden ja
lettujen. Sunnuntai-illansuussa kirkossa kerrotaan
enkeleistä ja lauletaan
yhdessä kauneimpia enkelilauluja.
Ohjelmakokonaisuus varmistuu kevään kuluessa.

YLÄKEMIJOKI SOI
YHTEISVASTUUN
HYVÄKSI
Auttin kappelissa on sunnuntaina
16.3. klo 14 kaikki alueen musiikkivoimat kokoava musiikkitapahtuma.
Tilaisuudessa laulavat Yläkemijoen sekakuoro ja miesten lauluryhmä Toni Jaatisen johdolla,
Vohon veikot, lapsikuoro Laululapset Hillevi Vitikan johdolla sekä Yläkemijoen seurakuntakuoro
Mauri Miettusen johdolla. Solisteina laulavat Nele Mourujärvi ja
Mika Kuusela. Myös yhteislauluja
sisältävässä tapahtumassa kolehti
kerätään Yhteisvastuun hyväksi,
tilaisuuteen on vapaa pääsy. Juontajana toimii Olli-Petteri Kaihua.
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ÄPPÄPPÄP, älä aja ohi!
N

äin vauhdikkaasti oli Lapuan
tuomiokirkkoseurakunta otsikoinut messujulisteensa. Kuvassa
oli tuomiokirkko ja sitten alaotsikko: Jumalan rakkautta jo vuodesta
1555. Näitä erilaisia tavoittamisen
mahdollisuuksia mietittiin Seinäjoella jumalanpalveluselämän päivillä helmikuun alussa. Toisessa
julisteessa luki: Vältä jouluruuhkaa, tule kirkkoon jo nyt! Tai miltä
kuulostaa: Kaikessa rauhassa kirkkoon, siellä se on odottanut jo 458
vuotta!
Peräti 800 henkeä kokoontui
Seinäjoelle eri puolilta Suomea.
Pappeja, kanttoreita ja muita eri
työalojen edustajia sekä jumalanpalveluselämästä kiinnostuneita
seurakuntien lähettämiä edustajia.
Rovaniemeltä meitä oli kaksi
kanttoria, Saviojan Tauno allekirjoittaneen lisäksi.
Paljon oli esillä kokemuksia eri
seurakunnista. Esimerkkinä tässä
vaikka Kallion seurakunta:
Vuoden alusta alkaen Kallion
kirkko on auki jokaisena arkipäivänä klo 7-21 sekä viikonloppuisin
klo 9-19. Joka arkipäivä kirkossa
on aamurukous, päivärukous, raamatunlukua ja messu. Pappi on ta-

vattavissa klo 16-19. Aikaisemmin
virastossa päivystäneet papit ovat
nyt kirkossa, kun toimitus- ja tilavaraukset hoituvat seurakuntasihteerien voimin. Uudistus on tuonut
kymmeniä uusia vapaaehtoisia
päivystäjiä, jotka mahdollistavat
kirkon aukiolon. Palaute on ollut
pelkästään positiivista. Hyviä henkilökohtaisia kontakteja on vaikea
virastolta käsin saada ja nyt ainakin yhden kirkon ovet ovat auki.
Tapahtumassa oli myös erilaisia
kanavia. Itse osallistuin kanavaan,
jonka teemana oli Yhdessä, yhteys,
yhteisö? Mitä messu on sanan ja
sakramentin lisäksi? Vai riittäisikö
rukous kotioloissa? Mihin ihminen
tarvitsee yhteisöä? Mihin tarvitaan
seurakuntaa, joka kokoontuu yhteen?
Tämä teema oli esillä myös
ruotsalaisen vieraan, kirkkoherra
Fredrik Modéuksen esityksissä:
Kuinka seurakunnassa kohtaamme
toisemme vai luulemmeko vain
kohtaavamme?
Jonkinlaisen
ahaa-elämyksen
koin yhteys ja ykseys –teeman
pohdiskelussa. Se on salaisuus,
yhtä herkkä asia kuin avioliitto.
Kun Oosterhuisin runossa sano-

Sävelkaikuja
taan avioliitosta, että sen salaisuus
on suuri leipänä ja viininä, samalla
tavalla myös jumalanpalvelus on
herkkää vuorovaikutusta. Miten
voimme edistää sitä, että Sana voi
tulla lihaksi, niin musiikin, puheen
kuin sakramenttien kautta?
Tapahtuman yhteydessä julkaistiin myös kolmivuotisen jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen loppuraportti. Sen voi halutessaan lukea netistä hakusanalla
tiellä på väg. Hyviä kokemuksia
eri seurakunnista on tarjolla viljalti.
Monella tavalla innostavia ajatuksia tarttui Seinäjoen päiviltä.
Parahat evähät -tapahtuma oli nimensä väärti.
Mauri Miettunen
johtava kanttori

Rovaniemen kirkossa 23.3. klo 15

Luojan luoma liikkuu ja maalaa rukouksensa.

Rukouspäivä 26.4. klo 12-16
Hillakirkolla, Hillapolku 9
n ”Katso: minä luon uutta. Nyt
se puhkeaa esiin -ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.”
Jes. 43: 19.
Syvennämme
rukouselämäämme ja hiljennymme Jumalan läsnäoloon. Tutkimme Isä
Meidän -rukousta oman liikkeen
kautta ja mietiskelemme Jesajan
tekstiä rukousmaalauksena.

Voit osallistua vain toiseen tai
molempiin osioihin. Liikekielinen rukous alkaa klo 12 ja rukousmaalaus klo 14.30. Näiden
välissä teehetki.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Meritalle tai Tellervolle:
merita.orell-kiviniemi@evl.fi
040-7301965 tai
tellemalmiola@luukku.com

Jääkukkia-kiertue tuo kauneimmat
suomalaiset yksinlaulut tuntureille

n Rakastetuimmat suomalaiset
yksinlaulut soivat Lapin keväthangilla, kun sopraano Jenni Lättilä
ja pianisti Kiril Kozlovsky pitävät
maaliskuussa kuuden päivän aikana kuusi konserttia tunturikappeleissa, kirkoissa ja Särestöniemen
museossa.
Yleisölle tarjoillaan vaikuttava
valikoima Toivo Kuulan ja Oskar
Merikannon musiikkia; Jääkukkia-kiertueen konserttiohjelmassa
on sekä tuttuja suosikkikappaleita että harvemmin esitettyjä teoksia. Konserteissa kuullaan mm.
Merikannon tunnetut laulut Miksi
laulan ja Elämälle sekä Kuulan
vaikuttava Tuijotin tulehen kauan.

Laulujen aiheet ovat suomalaista
sielua koskettavia; laulutekstejä on
valikoitunut mukaan ainakin Eino
Leinolta, J.H. Erkolta ja V.A. Koskenniemeltä.
Molemmat lied-duon jäsenet

ovat kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa palkittuja taiteilijoita, jotka esiintymisiensä ohella valmistelevat musiikin tohtorin
tutkintoa sekä opettavat SibeliusAkatemiassa.

Lapin sotilassoittokunnan ja
Juhani Alakärpän yhteiskonsertti kirkossa

n Lapin sotilassoittokunta uudistui
vuodenvaihteessa, kun se sai lisää
soittajia mm. Kainuun ja Pohjan
sotilassoittokunnasta. Nyt soittokunta on Pohjois-Suomen ainoa
ammattipuhallinorkesteri,
jossa
työskentelee 30 muusikkoa ja kaksi
kapellimestaria.
Tehtäviin kuuluu puolustusvoimien tilaisuuksien lisäksi vaikuttaminen Lapin alueen musiikkikulttuurissa, opetustoiminta, äänitejul-

kaisut sekä konsertit ja mielenkiintoiset kantaesitykset huippusolistein ja kapellimestarivierailijoiden
kera.

Solistina Juhani Alakärppä

Baritoni Juhani Alakärppä (s. 1964)
valmistui laulupedagogiksi keväällä 2011 ja toimii laulunopettajana
Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
Hän on Iin lauluviikon perustaja ja
taiteellinen johtaja.

Alakärppä voitti ensimmäisen valtakunnallisen Toivo Kuula -laulukilpailun Alavudella 2012. Syksyllä 2013 Alakärppä esiintyi Vaasan
ja Seinäjoen kaupunginorkesterin
solistina Toivo Kuula –gaalakonsertissa.
Konsertissa kuullaan Kuulan ja
Merikannon rakastettuja lauluja.
Ke 19.3. klo 19 Rovaniemen kirkossa. Vapaa pääsy! Käsiohjelma
5 €.
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Pääsky-lehden
kustannuskilpailu uusiksi
n Kirkkoneuvosto päätti (4.2.)
äänin 7-3, kaksi tyhjää, keskeyttää
Pääsky-lehden kustantamisesta
järjestetyn avoimen hankintamenettelyn ja korjata tarjouspyyntöä
vastaamaan muuttunutta laintulkintaa arvonlisäverosta sekä jakelukäytäntöjen muutosta Rovaniemellä. Vastaehdotuksena oli
tarkentava neuvottelullinen eteneminen asiassa tarjoajien kanssa.
Perusteina
keskeyttämiselle
kirkkoneuvosto piti kahta seikkaa:

Korkein hallinto-oikeus on
antanut 31.12.2013/4119 ratkaisun arvonlisäverolain tulkinnasta
koskien asiakaslehtien julkaisijakustantaja sopimussuhdetta. Tulkinnan mukaan julkaisija-kustantajasopimussuhteessa sovellettava
verokanta tulisi olla 24 %. Tätä
arvonlisäverolain tulkinnassa tehtyä muutosta tarjoajat eivät ole
perustellusti voineet ottaa huomioon, joten hankinta voidaan tältä
osin keskeyttää.

Toisena syynä hankinnan keskeyttämiseen pidettiin sitä, että
jakeluyhtiöt ovat muuttaneet palvelutarjontaa merkittävästi vuoden
vaihteessa, joten jakelun tärkeys
olisi tullut ottaa eri tavoin huomioon kuin se nyt olleessa tarjouspyynnössä oli osattu ottaa.
Määräaikaan mennessä tarjouksia kustantamisesta tuli kaksi:
Kotimaa Oy:ltä sekä konsortiolta,
jonka muodostavat Privat Medi Oy
ja Suomalainen Lehtipaino Oy.

Rovaniemen seurakunnan
myyntilaskujen perintä

Viranhoitoasioita

n Kirkkoneuvosto merkitsi
4.2. tiedokseen seurakunnan
tammikuussa tekemän yhteistyösopimuksen
Intrum
Justitian kanssa. Sopimus
merkitsee saataviin liittyvien
muistutuksien ja perinnän tehostamista. Perintä kohdistuu
mm. maksamattomiin hautausmaksuihin ja iltapäiväkerholaskuihin.

n Kirkkoneuvosto on pyytänyt Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta papistolle seuraavat viranhoitomääräykset:
Karita Kaukoselle ajalle 11.3.201411.1.2015 Elina Rask-Litendahlin sijaiseksi,
Eija Sepälle ajalle 5.4.-31.8.2014
kehitysvammaistyön pastorin sijaiseksi,
Tuomo Korteniemelle ajalle 1.30.6.2014 rippikoulu- ja seurakuntatyöhön.
Kirkkoneuvosto totesi diakonissa
Riitta Pitkäsen on irtisanoutuneen
1.3.2014 lukien.

Taustana sopimukselle on
mm. se, Rovaniemen seurakunta siirtyi vuoden 2013 alus-

ta käytäntöön, jossa hautausmaksuista maksuvapautuksia
ei enää myönnetä, koska näihin menoihin saa toimeentulolain nojalla hakea kaupungilta
toimeentulotukea.
Lisäksi on huomattava, että
iltapäiväkerholaskut ovat perusopetuslain nojalla suoraan
ulosottokelpoisia. Mahdollista maksuvapautusta iltapäiväkerhotoiminnan maksuista tulee hakea kaupungilta, koska
kaupunki ostaa iltapäiväkerhopalvelun seurakunnalta.

Anu ja Juha Väliaho kouluttavat
vapaaehtoisia Viron kirkkoon
Kuvat Rainer Hiuspää

A

nu ja Juha Väliaho ovat
olleet 15 vuotta Rovaniemen seurakunnan nimikkolähetteinä. He työskentelivät
kaikkiaan 20 vuotta Venäjällä
Suomen sukuisten kansojen parissa. Viimeiset kaksi vuotta
Väliahot ovat toimineet Virossa.
Väliahojen työ Virossa on kaksijakoista. He ovat aloittaneet
uuden seurakuntatyön Sauen
kaupungissa ja työskentelevät
Keilan seurakunnan alaisuudessa. Juha apulaispappina ja Anu
diakonina.
Työhön kuuluvat jumalanpalvelukset ja rippikoulut. Tarkoituksena on saada seurakuntaan
liittymään työikäistä väkeä, koska useimmat seurakuntalaiset
ovat jo hyvin iäkkäitä.
Toinen osa Väliahojen työtä,
on kouluttaa Viron kirkkoon vapaaehtoisia vastuunkantajia pappien avuksi. Maaliskuusta lähtien koulutusta annetaan viidessä
seurakunnassa.
Väliahojen Venäjän työn aikana toteutettiin 14 rakennusprojektia: kirkkoja, seurakuntataloja, pappiloita, toimistoja
ja asuntoloita. Viidentenätoista
projektina on paraikaa työn alla

Anu Väliaho                                                         Juha Väliaho
Kazanin luterilainen kirkko, joka
on projekteista suurin.
Väliahojen mukaan työ Venäjällä oli helpompaa tehdä työtä
kuin Virossa, koska Venäjällä
ihmiset olivat evankeliumille
vastaanottavaisempia. Virossa on
täysi vapaus toimia, mutta ihmiset ovat välinpitämättömiä kaikenmuotoisen uskonnollisuuden
suhteen. Anun ja Juhan tavoitteena on ensin löytää ne, jotka ovat
etsijöitä.
Diakonina Anu Väliaho toimii
rippikoulutyössä sekä avustaa
jumalanpalveluksen käytännön

Seurakuntavaaleihin aikaa 9 kuukautta
• Liity kirkkoon 15.9.2014 mennessä, jotta voit asettua
ehdolle seurakuntavaaleissa.
• Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014 klo 16.00.
• Sinulla on äänioikeus seurakuntavaaleissa,
kun täytät 16 vuotta viimeistään 9.11.2014.
• Voit asettua ehdolle seurakunta-vaaleissa,
kun täytät 18 vuotta viimeistään 9.11.2014.
• Ennakkoäänestys 27.–31.10.2014. • Vaalipäivä 9.11.2014.

tehtävissä: vastaanotto ovella,
avustaminen esirukouksessa ja
ehtoollisen jaossa. Hän myös laulaa kuorossa ja käy tervehtimässä
vankeja Viron vankiloissa.
Juha on jäämässä eläkkeelle parin vuoden päästä, silti hän aikoo
jatkaa vapaaehtoisena. Sydäntä
lähellä on työ Viron venäjänkielisten parissa. Toiveena on käynnistää jo tänä vuonna työ Tallinnan venäläisten keskuudessa.
Väliahot näkevät roolinaan olla
tukemassa työtä.

KHY / UM

Lähetysruutu

Pääsky

34. vuosikerta
Julkaisija: Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi

Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi

Seuraava Pääsky ke 9.4.2014
Aineisto ma 24.3.2014

Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen,
Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä,
Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen
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Raamattuluennot
innostavat rovaniemeläisiä

Markku Salomaa hiihtää Riemukierrosta

Asioita voi laittaa kuntoon
yhteisellä tahdolla
n Pankinjohtaja Markku Salomaa muistelee
osallistuneensa Riemukierroshiihtoon lähemmä
kymmenen kertaa.
- Hienon asian vuoksi on aina mukava tulla
mukaan. Osallistumiseni
perustuu siihen, että keräyksellä on
aina ollut hyvin valitut kohteet.
- Yhteisvastuukeräys on nostanut
vuodesta toiseen tärkeitä teemoja
meidän silmiemme eteen. On olemassa paljon pieniä ja suurempia
puutteita, joita yhdessä tekemällä

voimme laittaa kuntoon
niin kotimaassa kuin kauempanakin, jos vain yhteistä tahtoa löytyy.
Salomaa toteaa, etteivät
keräyksen kohteena olevat puutteet poistu puhumalla eivätkä edes hiihtämällä. - Nyt tarvitaan isoa sydäntä
ja avointa lahjoittamisen mieltä.
Maalialueella hiihtäessään Salomaa aikoo huutaa: Suomalainen
murtsikka takaisin sille kuuluvaan
kunniaan!
KHY

RIEMUKIERROSHIIHTO
Kirkkolammen jäällä
torstaina 13.3. klo 18
Sporttisia ihmisiä hyvän asian puolesta!
”Kilpailijat” hiihtävät eri tyylein ja asuin n. 300 m:n rataa
ja tuotto tulee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi –
Tänä vuonna tuemme Suomessa erityisesti saattohoidossa olevia ja heitä tukevia läheisiä sekä ulkomailla
Guatemalan ihmisoikeustyötä.
Tarjolla makkaraa, pullaa ja kahvia!
Joulupukki lähettää kilpailijat, Timo Törmänen juontaa
Tule katsomaan ja kannustamaan!

n Helmikuisena torstai-iltana
seurakuntakeskuksen on täyttänyt 100 innokasta kuulijaa,
miehiäkin reilu 20. On kolmas
pyhiinvaellusetappi Raamattuun. Oululainen eläkepappi,
lähetystyöntekijä ja kaksinkertainen tohtori (FT, TT) Jaakko
Lounela jaksaa innostaa matkaan lähteneitä.

kausi alkaa auringonlaskusta
ja viikon ensimmäinen päivä
on meidän sunnuntaimme.
Juutalainen kalenteri perustuu
kuun kiertoon. Nyt on menossa vuosi 5774, joka vaihtuu
uudeksi syyskuussa.

Etappi on otsikoitu: Lupausten varassa eteenpäin. Luennolle kokoontuneet ovat kahloneet kotiläksyinään Vanhan
testamentin Mooseksen kirjoja, joissa kerrotaan luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja
Israelin kantaisien vaiheista.
Lounela keskittyy muutamaan keskeisen teemaan: Synti Raamatussa, Jumalan nimi,
Voideltu ja Pääsiäinen. Luentoa on helppo seurata jaetusta
monisteesta. Kansa kuuntelee
hiljaisesti, merkillistä kyllä,
kysymyksiä ei synny.
Synti paljastuu harha-askeleeksi, puutteeksi, häiriöksi
keskinäisessä suhteessa, vääristymiseksi tai kahden tahon
välisen suhteen rikkomiseksi.
Jumalan nimiä Vanhassa testamentissa ovat Elohiim, Jahve
tai yhdistelmä Jahve Elohiim.
Vanhan testamentin vuoro-

- Ei ehkä mitään uutta, mutta vahvistui aiemmin saatu
opetus.
- On siellä monenmoista
kulkijaa ja kertomusta Vanhassa testamentissa. Kyllä kovin monelle ”häkki helahtaisi”
nykyisen oikeusymmärryksen
valossa.
- Ehkä alun alkaen suullisiin
kertomuksiin on tullut matkan
varrella lisää höystettä.
- Monet arkeologiset löydöt
ovat vahvistaneet monien kertomusten todenperäisyyden.

15.3. klo 18 kirkossa

Valo loistaa
pimeydessä
Johanneksen
evankeliumin
monologiesitys.
Mikael Kokko.
Järjestäjänä
ev.lut, helluntaisrk
ja vapaakirkko.

Muutamia kommentteja
luennon jälkeen teepöydässä.

TUKEA
SAATTOHOITOON
Seurakuntakeskuksen
juhlasalissa pohditaan
to 10.4. klo 18
saattohoidon, saattohoidettavien ja saattohoitajien asemaa ja
tehtävää Rovaniemellä.

Luennot ovat saatavissa
seurakunnan verkkosivulta:
http://www.rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/aikuisille/
raamattuluentoja/

Mukana seurakunnan
sairaalapastorit Hannu
Ullner, Marjatta Orava
ja Lauri Kinnunen sekä
LKS:n osastonhoitaja
Sirkka Peltola.

Seuraava etappi on 27.3.
jälleen seurakuntakeskuksessa.

Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa
Rovaniemen seurakunta

Kevättalven kalenteri

		 tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi
Tarkemmat
Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta
www.rovaniemenseurakunta.fi

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa, kuukauden viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
11.03. klo 19.30 konsertti, kamarimusiikkia alttoviululla,
sellolla ja pianolla. Karri Perälä, Olli Kajasviita,
Annaleena Porttikivi.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
14.03. klo 15 Vaivaton vihkihetki.
15.03. klo 18 Valo loistaa pimeydessä, Johanneksen
evankeliumin monologiesitys, Mikael Kokko.
Järjestää Ev.lut seurakunta, Vapaakirkko, 		
Helluntaiseurakunta.
16.03. klo 18 Tuomasmessu.
19.03. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan konsertti, solistina
Juhani Alakärppä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
23.03. klo 15 Jääkukkia, Marianpäivän konsertti,
Jenni Lättilä laulu, Kiril Kozlovskyn piano.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5€.
02.04. klo 18.45 Jumalan kohtaamisen ilta.
03.04. klo 18 Suosittuja riparilauluja - ilta. Eri solisteja ja 		
laulun toivojia rippikoulumuistojen
maisemissa. Kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
27.03. klo 19 konsertti, Anu Hälvä laulu, Jouni Somero
piano. Pääsylippu 10€.
28.03. klo 18 nuorten messu.
30.03. klo 18 pianokonsertti, Risto Lauriala. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
05.04. klo 15

kirkon urkuparvella koko perheen musiikkisatu ”Pupuliini Pumppasen kadonneet
villasukat”, YV-tilaisuus.

KESKIKAUPUNKI
kryptassa kristittyjen yhteistä rukousta
herätyksen puolesta.
12.03. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
13.03. klo 12 kinkerit Helmikammarilla.
13.03. klo 18 Yhteisvastuun Riemukierroshiihto
Kirkkolammen jäällä.
19.03. klo 13 	 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
19.03. klo 18 Miesten saunailta Norvajärvellä.
Yhteislähtö klo 17.45 srk-keskuksesta.
20.03. klo 17 srk-keskuksessa nuorten aikuisten Avioparipiiri.
22.03. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta.
22.03. klo 18 Tavivaaran kappelissa konsertti, Vanhan
musiikin lauluyhtye Punctum.
26.03. klo 15 kinkerit Lähteentien pirtillä.

26.03. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
27.03. klo 18 srk-keskuksessa Pyhiinvaellus Raamatun halki.
02.04. klo 13 	

srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
02.04. klo 18 Miesten saunailta Norvajärvellä, vieraana Eero
Pokela, Yhteislähtö klo 17.45 srk-keskuksesta.
03.04. klo 13 kinkerit Keltakankaan kerhotilalla.
05.-06.04.
Medialähetys Sanansaattajien työntekijä Arja
Savuoja vierailee Rovaniemellä.
05.04. klo 13 Kairatemppelissä kristittyjen yhteistä rukousta
herätyksen puolesta.
09.04. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.

saaren-nammankylät
10.03. klo 10, 11 ja 12. 03. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten 		
Laskiaiskirkko.
15.03. klo 14 Aapakirkolla koko perheen taikuriesitys,
Juha Laurila.
16.03. klo 11 Aapakirkossa jumalanpalvelus.
16.03. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
23.03. klo 15 Aapakirkossa Perhepyhä.
26.03. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5C24. ”Elämän leipä”.
30.03. klo 11 Aapakirkossa jumalanpalvelus.
30.03. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
02.04. klo 10

korkalovaara-ylikylä
06.03. klo 18
09.03. klo 13
15.-16.03.
16.03. klo 13
16.03. klo 15
17.03. klo 18
18.03. klo 18
23.03. klo 13
23.03. klo 15
27.03. klo 10
30.03. klo 12
30.03. klo 13
01.04. klo 18
06.04. klo 13

08.03. klo 13

Ylikylän kinkerit Maija-Liisa ja Matti Törmäsellä,
Ylikyläntie 10.
kappelissa messu, kirkkokahvikinkerit.
Rukoustanssiviikonloppu Hillakirkolla.
kappelissa messu, kirkkokahvit, Gideonit
esittelevät toimintaansa.
kappelissa konsertti, Konevitsa Kvartetti,
vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €, tuotto Konevitsan luostarille.
kappelissa lähetystilaisuus, vieraana Nokelaiset.
Retriittivenyttely Hillakirkolla.
kappelissa messu. Naistenpäivä.
kappelissa Marianpäivän konsertti, Maie
Kuusik, Riikka Jalkanen, Nele Mourujärvi,
Wenhao Zhang, Anitta Ainali-Vuollo.
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18D. ”Elämän leipä”.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus,
kahvit klo 11.30.
kappelissa messu.
Retriittivenyttely Hillakirkolla.
kappelissa messu. Yhteisvastuukahvit, järjestää
Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta.		
Tarjolla myös Yhteisvastuutuotteita.

ounasvaara

							
09.03. klo 15 kappelissa messu, pyhäkoulu.
16.03. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja
–tapahtuma.
23.03. klo 15 kappelissa messu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
30.03. klo 15 kappelissa konsertti ”Valo lisääntyy”,
Maie Kuusik, Wenhao Zhang.
06.04. klo 15
07. ja 08.04.

kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja
–tapahtuma, Medialähetys Sanansaattajien 		
työntekijä Arja Savuoja mukana.
kappelissa Pääsiäisvaellus.

Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla
-asukastuvalla, Tuohitie 5C24. ”Valoa kohti”.

YLÄKEMIJOKI
09.03. klo 11
11.03. klo 10.30
13.03. klo 10
13.03. klo 10
16.03. klo 14
23.03. klo 18
27.03. klo 10
27.03. klo 11.30
29.03. klo 11

Viirin kappelissa messu.
Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
Vantuksessa perhekerho.
Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
Auttin kappelissa Yläkemijoki soi.
Viirin kappelissa Marianpäivän virsikirkko.
Vantuksessa perhekerho.
Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
Auttissa Juhonkololla kaikenkansan
ulkoilupäivä.

06.04. klo 11 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
08.04. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.

alakemijoki
09.03. klo 10
13.03. klo 18

kappelissa messu.
kappelissa virsilauluilta. Kahvit Hirvaan
diakonian hyväksi klo 17.30 alkaen.
16.03. klo 13.30 kappelissa perhepyhäkoulu.
21.03. klo 19 kappelissa konsertti Yhteisvastuun hyväksi.
Rautiosaaren lapsikuoro, Aikuiskvartetti,
soitinmusiikkia. Kahvit klo 18.30.
Vapaa pääsy, kolehti.
23.03. klo 10 kappelissa messu. Kirkkokahvit, Ritva Marttala
kertoo sanoin ja kuvin Tansanian kirkon työstä.
23.03. klo 13 Leipeen kylätalolla sanajumalanpalvelus ja
Pisa-Leipeen kinkerit.
30.03. klo 13.30 kappelissa perhepyhäkoulu.
06.04. klo 11

kappelissa perhekirkko.

OUNASJOKI
09.03. klo 14
06.04. klo 11

Virsikirkko Meltauksen kappelissa, Peltola
ja kuoro.
Sinetän kappelissa messu ja
klo 14 Meltauksen kappelissa jumalanpalvelus.

